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ACTA DE REUNIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Membres assistents
Jordi Ballart i Pastor
Carme Labòria i Rojas
Manuel Pérez i Díaz
Eva Herrero i Alonso
Amadeu Aguado i Moreno
Lluïsa Melgares i Aguirre
Alfredo Vega i López

Altres assistents

Lluís Soria i Suárez (interventor)
Isidre Colàs i Castilla (secretari)

13/2014

4-JULIOL-2014

A la Sala de Govern de la Casa Consistorial de la
ciutat de Terrassa, en data quatre de juliol de
l'any dos mil catorze, es reuneix la Junta de
Govern Local, per fer en primera convocatòria
sessió ordinària, sota la Presidència de l'Il·lm. Sr.
Alcalde-President, Jordi Ballart i Pastor.
Assisteixen els membres de la Junta de Govern
que al marge s'anomenen, assistits tots ells pel
Sr. Isidre Colàs i Castilla, secretari general
accidental. També està present a la reunió el Sr.
Lluís Suárez i Soria, com a interventor general
accidental.
La present reunió té el caràcter de pública pel que
fa a les decisions relatives a les atribucions
delegades del Ple municipal, d’acord amb el
previst a l’article 70.1, paràgraf segon, de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local,
interpretat conforme la sentència del Tribunal
Constitucional 161/2013, de 26 de setembre de
2013.
Oberta la sessió per la Presidència, quan són les
nou hores trenta minuts del matí del dia de la
data, es procedeix a la substanciació dels punts
de l'Ordre del dia, que són els que seguidament
s'indiquen:

1. Aprovació de l’acta de la reunió ordinària de data 20 de juny de 2014. (Reunió 12/2014)
Per unanimitat dels membres presents i que integren la Junta de Govern Local s’aprova l’acta de
la sessió anterior, corresponent a la de la reunió ordinària de data 20 de juny de 2014 (Reunió
12/2014).
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ATRIBUCIONS DELEGADES DEL PLE MUNICIPAL

2. Aprovar la pròrroga del contracte de serveis d’ajuda a domicili (SAD) del 23 de juliol de
2014 al 22 de juliol de 2015. ECAA 204/2011
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa.
Pressupost municipal de 2014

1.392.042,58 €, IVA inclòs

Pressupost municipal de 2015

1.765.517,42 €, IVA inclòs

SEGON.- Prorrogar, des del 23 de juliol de 2014 al 22 de juliol de 2015, el contracte de serveis
d’ajuda a domicili (SAD) amb les empreses següents, pels preus unitaris que s’indiquen:
Lot

Adjudicatari

Preu unitari, exclòs l’IVA

1

UTE SAD TERRASSA (NIF-U-65.810.111)

16,57 €

2

Cooperativa SUARA Serveis, SCCL (NIF: F17444225)

16,92 €

3

Cooperativa SUARA Serveis, SCCL (NIF: F17444225)

17,19 €

4

CLECE, SA (NIF: A80364243)

16,78 €

5

CLECE, SA (NIF: A80364243)

17,21 €

TERCER.- Les depeses previstes derivades de l’execució d’aquest contracte aniran amb càrrec
a l’aplicació pressupostària 3313.23301.22799 dels pressupostos municipals dels anys 2014
(1.392.042,58 €) i de l’any 2015 (1.765.517,42 €):
Empresa
UTE SAD TERRASSA
SUARA, SCCL
CLECE, SA
Totals

De 23-07-14 a 31-12-14
280.519,35 €
784.343,23 €
327.180,00 €
1.392.042,58 €

De 01-01-15 a 22-07-15
355.780,65 €
994.776,77 €
414.960,00 €
1.765.517,42 €

L’execució d’aquest contracte restarà sotmès a la condició suspensiva d’existència de crèdit
adequat i suficient per a finançar-lo en l’exercici pressupostari corresponent, de conformitat amb
el que preveu l’article 174.1 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març).
QUART.- Comunicar al registre de contractes del sector públic, per a la seva inscripció, les
dades bàsiques d'aquesta pròrroga, segons el que preveu l'article 333 del TRLCSP.
CINQUÈ.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a l’empresa adjudicatària i als departaments
de l’Ajuntament que correspongui perquè la facin efectiva.
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3. Ratificar la Resolució núm. 5262 de 10 de juny de 2014, en la que es disposa la
compareixença en el recurs contenciós administratiu 215/2014, davant el Jutjat
Contenciós Administratiu número 12 de Barcelona, contra la resolució de data 21 de
febrer de 2014 dictada per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Terrassa, que
desestima el recurs de reposició interposat, contra l'acord de la Junta de Govern local de
data 07 de juny de 2013, d'aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació del subsector
1 del Pla de Millora Urbana de la Franja Nord de Terrassa (PMFRA001). CORE 215/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Comparèixer en el recurs contenciós administratiu número 215/2014, interposat pel
procurador dels Tribunals, el senyor Joaquin Ruiz Bilbao, en nom i representació de Rosa Maria,
davant el Jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona, Recurs contenciós
administratiu contra la Resolució de deata 21 de febrer de 2014, dictada per la Junta de Govern
Local de l'Ajuntament de Terrassa, per mitjà de la qual es va desestimar el recurs de reposició
interposat per la Sra. Rosa Maria contra l'acord de la Junta de Govern local de data 7 de juny de
2013, d'aprovació definitiva del projecte de reparcellació del subsector 1 del Pla de Millora
Urbana de la Franja Nord de Terrassa (PMFRA001)
SEGON.- Trametre còpia autenticada de l’expedient administratiu al Jutjat, en virtut del que
determina l’article 48 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa
Administrativa.
TERCER.- Emplaçar tots els interessats identificats a l’expedient per a que puguin personar-se i
comparèixer en el recurs en el termini de nou dies a comptar des de l’endemà de la notificació,
en virtut del que determina l’article 49 de la Llei 29/1998 de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
QUART.- Designar la Procuradora del Tribunals Carme Ribas Buyo, i el lletrat d'aquesta
Corporació, Emili Panzuela Montero, per a que representin i defensin els interessos de
l'Ajuntament de Terrassa en l'esmentat recurs contenciós administratiu número Core-215/2014,
interposat davant el Jutjat contenciós administratiu número 12 de Barcelona.

4. Aprovar la minuta del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el
Consorci Sanitari de Terrassa per a dur a terme el projecte “Terrassa, ciutat
cardioprotegida”. GESAD 06/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la minuta del Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i el
Consorci Sanitari de Terrassa per a dur a terme el projecte “Terrassa, ciutat cardioprotegida”, el
text íntegre del qual s’adjunta.
SEGON.- L’aprovació d’aquest conveni no comporta cap despesa econòmica.
TERCER.- La vigència del conveni serà tres anys, prorrogable anualment per acord explícit de
les parts excepte que una de les parts manifesti expressament el contrari.
QUART.- Notificar el contingut dels presents acords als interessats.
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5. Imposar una sanció de quatre-cents euros (400 €) per trobar-se un gos de raça
considerada potencialment perillosa sense morrió a la via pública en data 18 de gener de
2014. IPMA 36/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Imposar a la persona assenyalada, una sanció de quatre-cents euros (400 €), com a
responsable de la comissió de la infracció consistent en trobar-se un gos de raça considerada
potencialment perillosa sense morrió a la via o espai públic el dia 18 de gener de 2014, donada
la reiteració en la comissió de la infracció, incomplint l'article 16 de l’Ordenança municipal de
control i tinença d'animals domèstics i d'altres assimilats i l’article 9.2 de la Llei 50/1999, de 23 de
desembre, sobre el règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos.
SEGON.- Notificar la imposició d'aquesta sanció a la persona interessada als efectes del seu
compliment i els recursos que corresponguin.

ATRIBUCIONS DELEGADES DE L’ALCALDE-PRESIDENT

6. Ratificar la Resolució núm. 5205 de 3 de juny de 2014, en la que s’aprova acceptar dos
ajuts de recurs material concedits per la Diputació de Barcelona, durant aquest any 2014
en el marc de la convocatòria 2014 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Governs
Locals.
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5205, de 3 de juny de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Acceptar els dos ajuts, de recurs material, concedits per la Diputació de Barcelona,
durant aquest any 2014 a l’Ajuntament de Terrassa, per a les actuacions següents, en el marc
de la convocatòria 2014 del Pla de Concertació Xarxa Barcelona Governs Locals:
Programa

Recurs material

Actuació

Acompanyament a
l’Escolaritat

Catàleg d’activitats de suport a
la funció educativa de les
famílies

Modalitat: Espai de trobada
Nom: Del que no es parla a casa

Acompanyament a
l’Escolaritat

Catàleg d’activitats de suport a
la funció educativa de les
famílies

Modalitat: Espai de Formació
Nom: Hi ha pares i mares
perfectes. Com ser un bon guia
pels nostres fills i filles

SEGON.- En compliment als acords adoptats per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 30 de gener de 2014 sobre el règim regulador del catàleg de serveis de l’any
2014, l’Ajuntament accepta l’ajut de suport material en els termes establerts en la resolució de
la Diputació de Barcelona, en referència al Catàleg d’Activitats de Suport a la Funció Educativa
de les famílies i es responsabilitza d’organitzar i difondre les activitats.
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TERCER.- Notificar el contingut d’aquesta resolució a les parts interessades.

7. Ratificar la Resolució núm. 5357 de 19 de maig de 2014, per la que s’aprova el conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja a Terrassa, per al manteniment
del servei Punt de Trobada l’any 2014. TRET 296/2013
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5357 de 19 de maig de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:

PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja a
Terrassa, NIF Q2866001G, per al manteniment del servei de Punt de Trobada l’any 2014, que es
transcriu a continuació:
“PARTS
D’una part, el Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social
de l’Ajuntament de Terrassa, el Sr. MANEL PEREZ DIAZ, en ús de les facultats delegades per
Decret de l’Alcalde-President núm. 11.755 de 12 de desembre de 2012.
I de l’altra, MARIÀ GÀLLEGO I GÀLLEGO,en representació de l’Assemblea Local Creu Roja de
Terrassa, en endavant: Creu Roja Terrassa, en qualitat de President, amb domicili social al
carrer Galileu, 260 08224 de Terrassa i NIF núm. Q2866001G.
Ambdues parts ens reconeixem mútuament la capacitat legal necessària per formalitzar aquest
conveni.

ANTECEDENTS
1. Aquest conveni s’estableix en el marc d’aplicació de la Llei 38/2003, de 17 de novembre,
General de Subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei 38/2003; l’Ordenança General de subvencions de l’Ajuntament de Terrassa;
i les Bases de subvencions per part de l’Ajuntament de Terrassa.
El Pla de Mandat municipal 2012-2015 que preveu continuar amb el desplegament de la Llei de
la infància impulsant el desenvolupament dels drets i oportunitats de la infància i l'adolescència
així com enfortir els serveis de suport a la infància i les famílies, atesa la situació de crisi actual.
El Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per al desenvolupament
d’accions conjuntes d’interès públic i social, el qual estableix mecanismes de col·laboració per
dur a terme aquestes accions.
El Conveni específic de col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja per a l’exercici
2014, que concreta les accions conjuntes a realitzar l’any 2014, entre les quals està la d’impulsar
i gestionar el Centre Logístic de Distribució Social d’Aliments, i que preveu que les aportacions i
les condicions específiques per a cada una es tramitaran amb el procediment administratiu que
correspongui en cada cas.
El Conveni de col·laboració entre el Departament de Benestar Social i Família i l’Ajuntament de
Terrassa, de 29 d’abril de 2011, per al manteniment del servei tècnic del punt de trobada al partit
judicial de Terrassa, i addenda 2014 de 21 de novembre de 2013.
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2. A Terrassa el servei Punt de Trobada Familiar funciona des de l’any 2003, fruit de l’acord entre
els departaments de Promoció de la Dona i de l’Institut Municipal de Salut i Benestar Social de
l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja Terrassa, davant la necessitat d’un servei destinat a
atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori, en presència de personal qualificat, la
problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i, en concret, en el compliment
de règim de visites dels fills i filles establert per als supòsits de separació o divorci dels
progenitors o per als supòsits d’exercici de la tutela per part de l’Administració pública, amb la
finalitat d’assegurar la protecció del menor.
L’any 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre el servei de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja de Terrassa per formalitzar els pactes establerts per al
manteniment del servei Punt de Trobada al llarg d’aquest any i que es podia prorrogar per
periodes anuals fins un màxim de tres.
Un cop finalitzada la vigència d’aquest conveni, l’any 2013 es signa un conveni per a l’anualitat.
Creu Roja Terrassa disposa de l’experiència i la infraestructura necessària, inclosa la dedicació
de professionals qualificats, per col·laborar amb els Serveis Socials per al desenvolupament
d’aquest projecte i ha sol·licitat, amb registre d’entrada 132116 de data 20 de febrer de 2014, la
renovació del conveni per a la seva realització.
L’Ajuntament de Terrassa, en l’àmbit de les seves competències, està interessat en donar suport
al Punt de Trobada. Per això, al pressupost municipal 2014 està consignada una partida a nom
de Creu Roja Terrassa.
ACORDS
1.- Objecte
És objecte d’aquest conveni establir la col·laboració entre l’Ajuntament de Terrassa i Creu Roja
Terrassa per al manteniment del Servei Tècnic Punt de Trobada.

2.- Aportacions i Obligacions
2.1. Creu Roja Terrassa, es compromet a:
a) Desenvolupar el projecte del Punt de Trobada.
b) Aportar els recursos humans i materials que corresponguin per a la consecució del projecte.
c) Coordinar amb Serveis Socials la gestió del projecte.
d) Facilitar la documentació i/o informació que li sigui requerida en relació al projecte.
e) Editar tots els documents i materials en relació a l’activitat subvencionada almenys en català i
farà constar explícitament la col·laboració que manté amb el Servei Socials de l’Ajuntament de
Terrassa, sota la següent formula: “amb la col·laboració de” o el logotip oficial de l’Ajuntament de
Terrassa.
f) Rendir comptes anuals i sotmetre la seva activitat a l’examen i fiscalització control de les
administracions públiques participants mitjançant la Comissió de seguiment.
2.2.- L’Ajuntament de Terrassa, es compromet a:
a) Atorgar una subvenció per un import total de noranta-cinc mil euros (95.000,00 €) per la
realització de les activitats objecte d’aquest conveni que anirà càrrec de l’aplicació
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pressupostaria 3313.23104.48900 del pressupost municipal vigent. Aquesta quantitat serà
lliurada al legítim representant de l’entitat de mutu acord amb el servei de Serveis Socials de la
següent manera:
- Un primer pagament de 76.000,00 € a la tramitació d’aquest conveni.
- Un segon pagament de 19.000,00 € a pagar una vegada es presenti la memòria, balanç
econòmic i justificants (per un import total de 95.000,00 €) de les activitats realitzades com a
màxim abans del 27/02/15.
b) Designar una persona que serveixi d’interlocutor per a totes les qüestions referents al
desenvolupament d’aquest conveni.

3. Justificació
Per justificar les activitats realitzades, Creu Roja Terrassa presentarà:
- Memòria tècnica de l’activitat.
- Memòria econòmica que inclourà una relació detallada dels ingressos i despeses de la totalitat
del projecte, així com els originals de les factures, minutes i demés justificants de les despeses
efectuades pel beneficiari com a mínim per l’import de la subvenció atorgada, és a dir 95.000,00
€, i que hauran de contenir tots els requisits legals que estableix la normativa vigent.
- En el cas de presentar factures que continguin retenció de l’IRPF, serà necessari aportar el
document de liquidació a Hisenda.
- En el cas de justificar despeses de personal, aquestes es justificaran amb la presentació de les
nòmines i les liquidacions a la Seguretat Social TC 1 i TC 2 corresponents a les persones i els
períodes justificats.
- Llistat dels comprovants de despesa presentats, segons el model que es facilitarà a l’efecte.
El termini de justificació serà el 27 de febrer de 2015.
4. Despeses elegibles
Es consideren despeses elegibles, les previstes a l’article 72 del reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003 en concordança amb l’article 31 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
En concret s’admetran justificants de les despeses contingudes en el pressupost presentat
referents a:
- Despeses de personal indispensables per a l’activitat
- Despeses de coordinació i gestió del projecte
- Despeses de seguretat necessària per l’execució del projecte
- Material fungible i despeses vàries indispensables per l’activitat
Qualsevol modificació substancial en el pressupost inicial, estarà supeditat a l’acceptació prèvia
per part del servei de Serveis Socials.
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5. Vigència
El present conveni entrarà en vigor en el moment de la seva signatura amb efectes des de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2014. La seva vigència serà fins que finalitzi la tramitació de la
justificació i el pagament de la subvenció.
6. Comissió de seguiment
Es crearà una comissió tècnica de seguiment dels pactes continguts en aquest conveni. Estarà
presidida pel regidor de Serveis Socials o persona en qui delegui, i estarà formada, a més, per
una persona representant de Serveis Socials, una persona representant de la regidoria de
Polítiques de Gènere i dues persones representants de Creu Roja. Aquesta comissió es reunirà
trimestralment i sempre que una de les dues parts ho consideri convenient i seran les seves
funcions:
- Definir les tasques concretes que, dins el marc d’aquest conveni, Creu Roja haurà de prestar,
així com els criteris d’actuació amb les persones beneficiàries de les activitats.
- Establir els indicadors d’avaluació del projecte, així com les dades necessàries a efectes
estadístics.
- Aprovar la memòria tècnica i econòmica del projecte en el marc d’aquest conveni.
- Establir les actuacions conjuntes i coordinar les actuacions de Serveis Socials i Creu Roja en
els serveis objecte d’aquest conveni així com els protocols d’actuació, d’acord amb els aspectes
tècnics de funcionament dels Punts de Trobada establerts per la Secretaria de Famílies, i altres
consideracions incloses al Conveni que es signi a tal efecte amb el Departament d’Acció Social i
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya.
- Valorar i emetre el corresponent informe, si s’escau, de les propostes de modificació dels
termes d’aquest conveni en el termini de la seva vigència, que pugui presentar qualsevol de les
parts.
7. Causes d’extinció
Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:
- El transcurs del termini de vigència establert a l’acord cinquè.
- El incompliment greu i manifest de qualsevol de les obligacions que se’n derivin.
- La impossibilitat sobrevinguda, material o legal, de fer front a les obligacions que se’n deriven.
- L’aplicació dels fons a finalitats diferents de les estipulades en el conveni, essent obligatori en
aquest supòsit retornar les quantitats indegudament aplicades.
- Per avinença de les parts signatàries.
8. Jurisdicció competent
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en
darrera instància els conflictes i incidències que puguin sorgir, els òrgans de l’ordre jurisdiccional
contenciós administratiu.

9. Limitació de responsabilitats
9.1 Creu Roja reconeix que el present conveni de col·laboració no estableix cap mena de relació
de servei amb l’Ajuntament de Terrassa, de forma que la responsabilitat subsidiària prevista a
l’article 121 del Codi Penal correspondrà, en tot cas, a l’esmentada entitat pel que fa al personal
al seu servei i que desenvolupi funcions relacionades amb les activitats previstes en aquest
conveni
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9.2 Pel que fa al tractament i cessió de dades relacionades amb l’activitat subvencionada, serà
d’aplicació la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal 15/99, de 13 de
desembre, el Reglament de Mesures de Seguretat de fitxers automatitzats que contenen dades
de caràcter personal, RD 994/99 d’11 de juny i la Llei Catalana 5/2002, de 10 d’abril, de l’Agència
Catalana de Protecció de Dades. Cada una de les parts respondran individualment del
compliment de la normativa i de les responsabilitats legals que se’n derivin.
I en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni de col·laboració, les parts el signem
en dos exemplars a un sol efecte.
SEGON.- Aportar a Creu Roja a Terrassa, NIF Q2866001G, la quantitat de noranta-cinc mil
euros (95.000,00 €), per la realització de les activitats de l’any 2014 del Punt de Trobada de
Terrassa, amb càrrec a la partida 3313.23104.48900 del pressupost de Serveis Socials.
TERCER.- Satisfer a Creu Roja a Terrassa, NIF Q2866001G, un primer pagament de setanta-sis
mil euros (76.000,00 €).
QUART.- La resta de l’aportació econòmica, 19.000,00 €, restarà condicionada a la presentació
dels justificants de les despeses acreditatives de la destinació de la quantitat subvencionada, tal i
com estableix el conveni. Es podran tramitar pagaments parcials prèvia sol·licitud.
CINQUÈ.- Notificar als interessats el contingut íntegre d’aquesta resolució.

8. Aprovar la signatura dels acords entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club Natació
Terrassa, pels que es determina i concreten les característiques, detall i calendari de
pagament de l’any 2014, i els pagaments pendents del 2013 pel que fa als
subministraments de llum i gas de les instal·lacions esportives de l’Àrea Olímpica
Municipal de Terrassa, gestionades pel Club Natació Terrassa.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la signatura dels acords entre l’Ajuntament de Terrassa i el Club Natació
Terrassa corresponents a la determinació i concreció de les característiques, detall i calendari
dels pagaments relatius a l’any 2014 i als pagaments pendents de l’any 2013, corresponents als
subministraments de llum i gas de les instal·lacions esportives de l’Àrea Olímpica Municipal de
Terrassa gestionades pel Club Natació Terrassa. Quina part dispositiva es transcriu literalment a
continuació:
“Primer: D’acord amb el detallat en l’informe tècnic que s’adjunta un cop realitzada la
regularització dels imports a abonar corresponent a l’exercici 2013 en l’anàlisi de les facturacions
reals en relació a les previsions realitzades i d’acord amb el punt cinquè dels acord signats l’any
de 2013, es determina el següent:
Imports de llum i gas previstos inicialment per l’any 2013 a pagar pel Club Natació Terrassa:
434.400,00 € (393.660,00 € llum i 40.740,00 € gas)
Imports de llum i gas a pagar pel Club Natació Terrassa en base a la informació real dels
consums 2013: 380.364,37 € (347.561,70 € llum i 32.802,67 € gas)
Diferència a favor del Club Natació Terrassa en relació al previst per consums de llum i gas
corresponents a l’any 2013: 54.035,63 € (46.098,30 € llum i 7.937,33 € gas)
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Segon: Fins a l’actualitat el Club Natació Terrassa ha efectuat pagaments dels consums
corresponents a l’any 2013 per import de: 139.845,24 €
Igualment ha estat aplicada com a compensació per deutes pendents del Club Natació Terrassa
per aquest concepte de consums, l’obligació municipal de pagament del contracte de gestió de la
Piscina Municipal de Vallparadís per import de 33.845,91 €
En conseqüència es considera pagat-compensat per part del Club Natació Terrassa per consums
de llum i gas pendents de l’exercici 2013, la quantitat de 173.691,15 €
Es preveu igualment la concessió dins aquest exercici econòmic de 2014 d’un ajut econòmic al
Club Natació Terrassa per import de 25.000,00 € en concepte d’ajut a actuacions de millora
realitzades per l’entitat a les instal·lacions de l’Àrea Olímpica Municipal, l’import a considerar, en
el moment de la seva efectivitat, en la proposta de liquidacions pendents del Club com a possible
compensació per imports pendents.
Es determina per tant import pendent de liquidació de l’exercici 2013 la quantitat de 206.673,22 €
(380.364,37 € - 173.691,15 €) (amb possible reducció a 181.673,22 € en cas d’aplicació final de
compensació de 25.000,00 € addicional)
Tercer: Les previsions de consums per l’any 2014 realitzades amb l’anàlisi de les facturacions
reals de llum i gas de l’any 2013 incrementades en un 5% en estimació dels augments de preus
a realitzar per les companyies subministradores determinen les següents estimacions per l’any
2014:
Llum:
Promig mensual cost llum Àrea Olímpica Municipal 2013 + increment
2.114,12 € = 44.396,56 €

5%: 42.282,44 € +

Per arrodoniment: 44.397,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (68,5%) segons previsions determinades per acords
anteriors: 30.411,95 €
Per arrodoniment: 30.412,00 €/mes
Gas:
Promig mensual cost gas Àrea Olímpica Municipal 2013 + increment 5% : 5.636,20 € + 281,81 €
= 5.918,01 €/mes
Per arrodoniment: 5.918,00 €/mes
Part repercutible al Club Natació Terrassa (48,5%) segons previsions determinades per acords
anteriors: 2.870,23 €
Per arrodoniment: 2.871,00 €/mes
Total mensual llum i gas 2014 a pagar a compte pel Club Natació Terrassa: 33.283,00 €/mes
Quart: En conseqüència els imports i calendaris de pagament a realitzar per part del Club
Natació Terrassa per llum i gas a compte de l’any 2014 i per regularització dels pendents de
l’exercici 2013 serà el següent:
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Octubre 2014
Novembre 2014
Desembre 2014
Gener 2015
Febrer 2015
Març 2015
Abril 2015
Maig 2015
Juny 2015
Juliol 2015

Consums Gener 2014
Consums Febrer 2014
Consums Març 2014
Consums Abril 2014
Consums Maig - Juny 2014
Consums Juliol 2014
Consums Agost 2014
Consums Setembre 2014
Consums Octubre – Novembre 2014
Consums Desembre 2014
TOTAL

33.283,00 €
33.283,00 €
33.283,00 €
33.283,00 €
66.566,00 €
33.283,00 €
33.283,00 €
33.283,00 €
66.566,00 €
33.283,00 €
399.396,00 €

Cinquè: En finalitzar l’exercici econòmic 2014 i durant el primer trimestre de l’any 2015 o en el
moment en que es procedeixi a la prevista independització efectiva de les escomeses es
realitzarà la proposta de regularització de les previsions efectuades per l’any 2014 en base a les
facturacions reals, per aplicar les correccions que corresponguin
Igualment durant aquest any 2014 es concretaran les condicions tècniques i econòmiques per tal
de procedir , en quan sigui possible, a la independització definitiva de les escomeses de llum i
gas, de forma que el Club Natació Terrassa assumeixi directament amb el seus propis
subministraments les obligacions corresponents pels consums de llum i gas de les instal·lacions
que gestiona.
En paral·lel i com ja s’està efectuant a l’actualitat es procedirà conjuntament a l’adopció de les
mesures que permetin l’estalvi econòmic en la facturació general de consums de l’Àrea Olímpica
Municipal..”
SEGON.- Notificar el contingut d’aquest acord al Club Natació Terrassa.

9. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
panots. ECAU 2960/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2014

4 mesos

6.800,00 €

-

-

2015

12 mesos

13.600,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament de
panots.
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TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
màxim de vint mil quatre-cents euros (20.400,00 €), exclòs l’IVA, i una durada del contracte fins
el 31 de desembre de 2015, a comptar des de la data de formalització, que es preveu el 15 de
setembre de 2014.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vint-i-quatre mil sis-cents vuitanta-quatre euros (24.684,00 €), inclòs l’IVA, es farà amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 1511.15501.21000 del Pressupost Municipal.
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi l’Ajuntament, segons el que
estableix l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per procedir a l'adjudicació d'aquest contracte,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l’article 138 del TRLCSP.
SISÈ.- Designar responsable del contracte el cap d’Obres del Servei de Gestió de l’Espai Públic,
que actualment és el Sr. José Manuel Arrieta, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.

10. Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’àrids per a la construcció. ECAU 2961/2014
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Declarar la plurianualitat de la despesa:

Any

Durada inicial
Durada

Despesa

Eventuals pròrrogues
Durada

Despesa

2014

4 mesos

7.250,00 €

-

-

2015

12 mesos

14.500,00 €

-

-

SEGON.- Aprovar l’expedient de contractació per adjudicar el contracte de subministrament
d’àrids per a la construcció.
TERCER.- Aprovar els plecs de clàusules administratives particulars (PCAP) i de prescripcions
tècniques (PPT) que han de regir la contractació d’aquest subministrament, que té un pressupost
màxim de vint-i-un mil set-cents cinquanta euros (21.750,00 €), exclòs l’IVA, i una durada del
contracte fins el 31 de desembre de 2015, a comptar des de la data de formalització, que es
preveu el 15 de setembre de 2014.
QUART.- El finançament de les obligacions econòmiques derivades del compliment del
contracte, vint-i-sis mil tres-cents disset euros amb cinquanta cèntims (26.317,50 €), inclòs l’IVA,
es farà amb càrrec a l’aplicació pressupostària 1511.15501.21000 del Pressupost Municipal.
Atès que aquest contracte comporta despeses de caràcter plurianual, la seva autorització o
realització es subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzi l’Ajuntament, segons el que
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estableix l’article 174.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per
Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.
CINQUÈ.- Iniciar els tràmits administratius adients per procedir a l'adjudicació d'aquest contracte,
mitjançant procediment obert, de conformitat amb el que estableix l’article 138 del TRLCSP.
SISÈ.- Designar responsable del contracte el cap d’Obres del Servei de Gestió de l’Espai Públic,
que actualment és el Sr. José Manuel Arrieta, al qual correspondrà supervisar-ne l'execució i
adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d'assegurar que la
prestació pactada es realitzi correctament.

11. Donar compte de la Resolució núm. 5093 de 3 de juny de 2014, en la que es sol·licita a
la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local la subvenció al transport
col·lectiu urbà interior de Terrassa corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2013 amb
càrrec a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014.
Analitzats els antecedents, es dona compte de la Resolució núm. 5093, de 3 de juny de 2014, i
en conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
PRIMER.- Sol·licitar a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local la subvenció al
transport col·lectiu urbà interior de Terrassa corresponent a l’exercici econòmic de l’any 2013
amb càrrec a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014.
SEGON.- Notificar aquesta Resolució a la Secretaria General de Coordinació Autonòmica i Local
als efectes pertinents.

12. Ratificar la Resolució núm. 5369 de 9 de juny de 2014, que rectifica la Resolució núm.
3888 de 25 d’abril de 2014 de requeriment previ contra la resolució del Jurat d’Expropiació
de Catalunya de 14 de febrer de 2014, sobre l’expedient de preu just relatiu a l’habitatge
del carrer St. Damià, que al·lega l'existència d'un error material en l’estudi de mercat
realitzat pel Jurat d’Expropiació de Catalunya. GSOL 40/2013
Analitzats els antecedents, es ratifica la Resolució núm. 5369 de 9 de juny de 2014, i en
conseqüència s’adopten per unanimitat dels membres presents, entre d’altres, els següents
acords:
ÚNIC.- Rectificar la Resolució núm. 3888 de data 25 d’abril de 2014 per la que es va formular
requeriment previ contra la resolució adoptada per la Secció de Barcelona del Jurat
d’Expropiació de Catalunya en la sessió del dia 14 de febrer de 2014, sobre l’expedient de preu
just núm. 11137-13, relatiu a l’habitatge ubicat al carrer St. Damià, propietat del Sr. José Manuel,
que queda redactada, tal i com es reprodueix en cursiva en el cos de la present resolució.

13. Aprovar la instrucció de Serveis per a la organització i el funcionament dels serveis
jurídics – administratius a l’Ajuntament de Terrassa.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la Instrucció de Serveis per a l’Organització i el Funcionament dels Serveis
Jurídic – administratius de l’Ajuntament de Terrassa, que s’acompanya, i que té com a objectiu la
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ordenació de la realització pràctica de les funcions i tasques jurídic – administratives, i
l’establiment dels elements de concreció de la organització interna i de coordinació amb la resta
de la organització municipal i la ciutadania. La referida instrucció subsisteix la que fou aprovada
per acord de la Junta de Govern Local de data 24 de novembre de 2010.
SEGON.- Fer avinent l’existència de la Instrucció de Serveis que ha estat aprovada a tots els
interessats per a la seva observança i compliment, i procedeixi a la seva publicació en el Butlletí
oficial de la Província i en el Tauler d’Edictes municipal.

14. Aprovar la signatura del conveni marc adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns de Can Tusell, i l’Associació Grup Esplai La Fàbrica Can Tusell, per
a la cessió i gestió del Casal Cívic de Can Tusell situat al carrer Tarragona, núm. 101 de
Terrassa.
Analitzats els antecedents i contingut de la proposta, la mateixa és aprovada per unanimitat dels
membres presents, adoptant-se els acords següents:
PRIMER.- Aprovar la signatura del conveni marc, adjunt, entre l’Ajuntament de Terrassa i
l’Associació de Veïns de Can Tusell , i l’ Associació Grup Esplai La Fàbrica Can Tusell, per a la
cessió i gestió del Casal Cívic de Can Tusell, situat al C. Tarragona, núm. 101, de Terrassa.
SEGON.- Notificar aquest acord als efectes pertinents.

15. TORN OBERT DE PARAULES
No hi ha sol·licitud de l’ús de la paraula.
No havent-hi cap altre assumpte a tractar quan són les 10 hores del matí del dia de la data, la
Presidència aixeca la sessió de la qual estenc la present acta que, com a secretari, CERTIFICO.

Vist i plau
L'alcalde president
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